Zápis z rokovania Komisie MZ pre financie, rozpočet a majetok mesta
2.9.2013 v pondelok o 16 00 v zasadačke MsÚ
Prítomní členovia:
Ospravedlnení:
Hostia:

Nerád M., Ozimý M., Ješko J., Škriečka P., Holota J., Jankovič D.,
Barszcz L.
p. Krištofíková, p. Skovajsa, p. Michalcová, p. Galovičová, p. Maťková, p.
Vráblová, p. Petrášová, p. Zapletalová, p Boorová, p. Miklovič, p. Jurica

Program:
1. Úvod
2. Informácia o aktuálnom hospodárení mesta
3. Zásady hospodárenia s majetkom mesta
4. Prerokovanie protestu prokurátora k VZN č. 19/2012-Nar.
5. Aktualizácia stavu pohľadávok a záväzkov mesta Stará Turá k 30. 6. 2013
6. Aktualizácia stavu pohľadávok a záväzkov m. p. o. Technické služby k 30. 6. 2013
7. Aktualizácia stavu pohľadávok a záväzkov m. p. o. DK Javorina k 30. 6. 2013
8. Monitorovacia správa k programovému rozpočtu mesta Stará Turá k 30. 6. 2013
9. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Stará Turá k 30. 6. 2013
10. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o. Technické služby k 30. 6. 2013
11. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o. DK Javorina k 30. 6. 2013
12. Návrh rozpočtového opatrenia –
a. Mestský informačný systém
b. Úhrada straty
c. MŠ Hurbanova
d. Vklad do ZI
13. Informácia o plnení hospodárskeho plánu Lesotur s.r.o. k 30. 6. 2013 vrátane prehľadu
pohľadávok a záväzkov
14. Informácia o plnení hospodárskeho plánu Technotur s.r.o. k 30. 6. 2013 vrátane prehľadu
pohľadávok a záväzkov
15. Informácia o plnení hospodárskeho plánu AQUATUR a.s. k 30. 6. 2013 vrátane prehľadu
pohľadávok a záväzkov
16. Informácia o plnení hospodárskeho plánu MŠA s.r.o. k 30. 6. 2013
17. Majetkové záležitosti
18. Návrh na schválenie dotácií športovým klubom
19. Ponuky bánk na poskytnutie investičného úveru
20. Sídlisko Hurbanova - komunikácie
21. Záver
K bodu 1
M. Nerád privítal členov komisie a hostí.
K bodu 2.
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P. Holota informoval členov komisie o aktuálnom stave hospodárenia mesta. Súčasná
finančná situácia mesta sa vyvíja naďalej priaznivo. Bežné príjmy v súčasnosti prekračujú
plánované hodnoty o cca 100 tis. EUR. V rámci plánovaných kapitálových príjmov sme doteraz
nedostali dotáciu vo výške 324 tis. za rekonštrukciu ZUŠ, ktorá mala prísť už v minulom roku.
Podľa informácie p. Krištofíkovej je situácia neprehľadná a termín platby zatiaľ neurčitý. Táto
skutočnosť silne postihne naše cash-flow a zníži plánované finančné rezervy.
Výdavky, plánované za 1.-8. mesiac sú až na niektoré výnimky čerpané podľa plánu i keď
p. Holota aktualizoval niektoré položky až tesne pred rokovaním komisie. V niektorých položkách
/ podprogram 7.1. a 15.2./ sa vyskytli v tabuľkách nezrovnalosti, ktoré je potrebné do rokovania
zastupiteľstva odstrániť, lebo celkový obraz o hospodárení je tým skreslený.
Z dôvodu nepripravenosti dokumentácie na čerpanie dotácií čerpanie výdavkov na
triediacu linku, verejné osvetlenie, revitalizáciu zelene ani cyklotrasu v tomto roku
nepredpokladáme. V každom prípade však treba vyčerpať prostriedky na multifunkčný priestor
Topolecká.
K bodu 3.
Komisia prerokovala návrh úpravy zásad hospodárenia s majetkom mesta vzhľadom na
zmeny Zákona o verejnom obstarávaní.
Komisia nemala k uvedenému návrhu pripomienky.
K bodu 4.
Komisia prerokovala protest prokurátora k VZN č. 19/2012-Nar. Komisia odporučila na
podnet hlavnej kontrolórky navrhované úpravy doplniť nasledovne:
- § 10 ods 3 doplniť o účel monitorovania „ochrana majetku a zdravia“ v súlade
so znením zákona
- § 9 ods 3 vypustiť, nakoľko, podľa názoru komisie, zákon nepripúšťa pôsobenie
inej mestskej polície na území mesta pokiaľ máme zriadenú vlastnú
K bodu 5.
Komisia prerokovala aktualizácia stavu pohľadávok a záväzkov mesta Stará Turá k 30. 6.
2013. P. Holota informoval o zlepšenom výbere dane za psa. Taktiež predložil zoznamy daňových
pohľadávok po splatnosti od roku 2005. Viaceré pohľadávky sa zdajú byť nedobytné,
predovšetkým pohľadávky voči právnickým osobám v konkurze.
Komisia navrhuje začať exekučné vymáhanie pohľadávok, ktoré vznikli z titulu
neuhradenia poplatkov za odpad. Komisia odporúča exekučné vymáhanie vlastnými silami
/vlastnou právnou službou/ na základe postupu spracovaného kvalifikovanou právnou
kanceláriou, aby sme sa vyhli prípadným formálnym chybám pri exekúciách.
Komisia odporúča v prvom rade zahájiť exekúcie u osôb, ktorých pobyt je známy /prevzali
oznámenie o vyrúbení poplatku / a tých, ktorí sú v evidencii ako platitelia dane z nehnuteľností
a poberateľov sociálnych dávok.
K bodu 6 a 7.
Komisia prerokovala aktualizáciu stavu pohľadávok a záväzkov m. p. o. Technické služby k
30. 6. 2013 aktualizáciu stavu pohľadávok a záväzkov m. p. o. DK Javorina k 30. 6. 2013
Pohľadávky týchto organizácií sa vyvíjajú priaznivo. V prípade TSST komisia odporúča
súdne vymáhanie pohľadávky voči spoločnosti Internacional Consulting z roku 2012.
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K bodu 8 a 9.
Komisia prerokovala Monitorovaciu správa k programovému rozpočtu mesta Stará Turá k
30. 6. 2013 a vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Stará Turá k 30. 6. 2013.
K monitorovacej správe neboli pripomienky, nakoľko komisia pravidelne na každom
rokovaní kontroluje čerpanie jednotlivých programov v programovom rozpočte ako aj plnenie
príjmov a teda má aktuálny obraz o stave hospodárenia mesta. Nezrovnalosti sa odstraňujú
ihneď po ich zistení, takže celkový stav a kontrola hospodárenia sú uspokojivé.
K bodu 10.
Komisia prerokovala vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o. Technické služby k 30. 6.
2013. Komisia upozornila na nízke čerpanie kapitálových výdavkov na opravu ciest a chodníkov
ako aj na správne stanovovanie priorít pri opravách komunikácií /napr. Súš 2013/. Komisia
odporúča prevod prostriedkov z rozpočtu mesta /prvok 7.1.2. chodníky/ do rozpočtu TSST do
programu 7. a to 10 tis. do kapitálových a 5 tis. do bežných výdavkov.
K bodu 11.
Komisia prerokovala vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o. DK Javorina k 30. 6. 2013.
Komisia zhodnotila, že rozpočet DK Javorina sa nevyvíja priaznivo, nakoľko výdavky za prvý polrok
prevyšujú príjmy o cca 7 tis. EUR. Tento trend je potrebné čo najskôr zastaviť.
K bodu 12.
Komisia prerokovala návrhy rozpočtových opatrení. V prípade úhrady straty MŠA, vkladu
do ZI ako aj prevodu z finančných prostriedkov na rekonštrukciu MŠ Hurbanova ide len
o formálne prevody medzi prvkami. Nemení sa účel využitia prostriedkov ani sa nemenia celkové
príjmy ani výdaje rozpočtu. V prípade rozpočtového opatrenia na informačný systém komisia
neodporúča navýšenie prostriedkov pre tento podprogram 3.3. Komisia porovnala rozpočty
výdavkov na informačný systém v okolitých mestách s našimi výdavkami :
Mesto
bežné
kapitálové
spolu
Myjava
17 000
-------17 000
Nové Mesto n/v
24 000
18 000
42 000
Stará Turá
26 000
17 000
43 000
V rámci tohto porovnania s mestami, ktorých celkový prevyšuje rozpočet Starej Turej aj
niekoľkonásobne /Nové Mesto - bežné výdavky 11 mil. EUR, Stará Turá – 4,3 mil. EUR/ naše
výdavky na informačný systém sú najvyššie. Z uvedeného dôvodu komisia nepokladá za
adekvátne tieto výdavky navyšovať. Z druhej strany je zrejmé, že náklady na údržbu systému
AVIS, ktorý tvorí jadro mestského informačného systému s cca 75 %, sú v sume 2,5 tis EUR
neprimerane nízke /celkové výdavky mesta na aktualizácie SW sú plánované vo výške 8 tis. EUR/.
Komisia preto odporúča s dodávateľom dohodnúť úpravu tak, aby náklady na ročnú údržbu
nepresiahli 20-25% aktuálnej ceny informačného systému. Zdroje však musí p. Miklovič nájsť
v rámci preskupenia výdavkov v tomto podprograme.
K bodu 13.
Komisia prerokovala Informáciu o plnení hospodárskeho plánu Lesotur s.r.o. k 30. 6. 2013
vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov.
Komisia sa oboznámila s predloženými výkazmi ako i so stanoviskom Dozornej rady
k ďalšiemu postupu v prípade vývoja nájomného. Komisii nevyhovuje neustála diskusia
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o stanovovaní výnosov pre mesto od spoločnosti Lesotur. Mesto by malo stanoviť záväzné limity
pre vedenie spoločnosti z pohľadu výnosov mesta z hospodárenia spoločnosti. Tieto limity boli
v minulosti /v r. 2007/ deklarované vo výške 3. mil Sk. Vedenie spoločnosti napriek počiatočným
snahám sa v súčasnosti snaží z uvedených požiadaviek ustúpiť. Komisia však argumenty vedenia
spoločnosti neprijala a žiada dodržať požadované výnosy z nájmu vo výške 85 tis. EUR pre rok
2013 a to tak, aby boli i v roku 2013 uhradené a nie ako v minulom roku, kedy úhrada prešla až
do roku 2013. Pre budúcnosť pokladáme za potrebné vrátiť sa k pôvodným limitom. Vedenie
spoločnosti doteraz nerealizovalo odporúčania mesta v zlepšení hospodárenia napríklad
zrušením predajne, ktorá prináša spoločnosti sústavnú stratu. Zlepšenie efektivity hospodárenia
by malo byť vedľa starostlivosti o vývoj lesných porastov hlavným zámerom spoločnosti.
K bodu 14.
Komisia prerokovala informácia o plnení hospodárskeho plánu Technotur s.r.o. k 30. 6.
2013 vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov.
Komisia privítala vývoj hospodárskeho výsledku v spoločnosti Technotur. Plánované
ukazovatele tak môžu byť na konci roku prekročené. Mesto očakáva hospodársky výsledok cca 40
tis. EUR. Konateľka taktiež uviedla, že nakoľko nie je potrebné čerpať úver na rekonštrukciu
tepelného hospodárstva, existuje rezerva na nákladových úrokoch. Komisia odporúčala takto
vzniknutú rezervu ako aj zdroje z hospodárenia investovať vo výške cca 35 tis. EUR do opráv
mestského majetku, ktorý má Technotur v prenájme.
K bodu 15.
Komisia prerokovala informáciu o plnení hospodárskeho plánu AQUATUR a.s. k 30. 6.
2013 vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov.
Komisia nemala pripomienky. P. Škriečka informoval, že prebiehajú práce na rekonštrukcii
vodovodu Papraď v zmysle prijatých uznesení podľa plánu.
K bodu 16.
Komisia prerokovala informácia o plnení hospodárskeho plánu MŠA s.r.o. k 30. 6. 2013.
M. Nerád informoval o vývoji hospodárenia spoločnosti. Negatívne sa prejavujú rastúce záväzky
Športových klubov, ktoré už niekoľko rokov neuhrádzajú náklady na plyn. Pohľadávky spoločnosti
takto narástli za celé obdobie na 140 tis. EUR, čo nie je naďalej akceptovateľné a teda bude
potrebné túto situáciu v blízkej budúcnosti riešiť. V súčasnosti sa pripravuje projektová
dokumentácia na rekonštrukciu kolkárne tak, aby sa mohla stavba v roku 2014 realizovať.
K bodu 17.
Komisia prerokovala nasledovné žiadosti:
1. Žiadosť o odkúpenie časti pozemkov
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť pána Dušana Matušáka, bytom Cholevova
7/1447, Ostrava, pani Lýdie Benovej, bytom Topolecká 2249, Stará Turá a pani Oľgy Faškovej,
bytom Miškech Dedinka 972 o odkúpenie časti pozemku reg. parciel „C“ parc. č. 4025/24 diel č.
9 a pozemku reg. parciel „E“ parc. č. 4025/12 diely č. 4, 5, 6. Odkúpenie žiadajú z dôvodu, že
pozemky sa nachádzajú pod jestvujúcimi stavbami vo vlastníctve žiadateľov.
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Komisia odporúča odpredaj pozemkov za cenu podľa cenovej mapy vo výške 4,2 EUR/m2
ale s ohľadom tak, aby zostal priestor na rozšírenie komunikácie a prípadné uloženie
inžinierskych sietí.
2. Ponuka bezodplatného prevodu pozemku
Majetkové oddelenie predkladá ponuku pani Mgr. Janky Olléovej, bytom Turbínová
ulica 1471/7, Gabčíkovo na bezodplatný prevod pozemkov parc.č. 2236 a parc. č. 2237/1.
Uvedené pozemky sa nachádzajú na Ul. Dibrovovej. Pozemky sú vo vlastníctve pani Olléovej
na základe dedičského rozhodnutia 8 D/550/2012 a sú súčasťou verejného priestranstva.
Komisia súhlasí s prevodom pozemkov a odporúča zaslať p. Olléovej ďakovný list.
3. Žiadosť o vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť Vladimíra Ravingera a Filipa Ravingera, bytom
Znievska 3027/1, Bratislava o vydanie súhlasu s umiestnením drobnej stavby – 1 m od hranice
pozemku, ktorý je vo vlastníctve mesta Stará Turá.
Komisia odporúča vydať súhlas s umiestnením stavby.
4. Žiadosť na zrušenie uznesenia č. 12 - XII/2011
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť pána Milana Kučeru a manž. Márie, bytom
Dibrovova 243/6, Stará Turá na zrušenie uznesenia č. 12 - XII/2011 zo dňa 8.12.2011, ktorým
bol schválený odpredaj pozemku parc. č. 11883 – záhrady o výmere 662 m2. Zrušenie
uznesenia žiadajú z dôvodu neprimerane vysokej ceny.
Komisia odporúča uznesenie zrušiť.
5. Žiadosť o odkúpenie a zámenu pozemku
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť pani Jarmily Valentovej, bytom Sadová
3002/15, Stará Turá o odkúpenie a čiastočnú zámenu pozemku parc. č. 1761/20. Na čiastočnú
zámenu ponúka časť pozemku parc. č. 1761/103, ktorý má vo vlastníctve.
Komisia odporúča v prvom rade preveriť stav inžinierskych sietí na uvedených pozemkoch.
V prípade, že absentujú, komisia odporúča odpredaj za cenu 30 EUR/m2.
6. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť Dušana Matušíka a manž. Anny, bytom Papraď
č. 1662, Stará Turá o odkúpenie časti pozemku parc. č. 17037 – zast. plocha o celkovej výmere
162 m2. Žiadateľ žiada o odkúpenie pozemku v šírke 1,5 m po celej dĺžke ich rodinného domu, z
dôvodu zachovania manipulačného priestoru pre prípadnú udržbu rodinného domu vo
vlastníctve žiadateľa.
Komisia neodporúča odpredaj. Jedná sa o verejnú komunikáciu z ktorej je možné opravy
vykonávať bez obmedzenia a došlo by k ďalším susedským sporom.
7. Žiadosť o súhlasné písomné stanovisko k prevodu budov
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Majetkové oddelenie predkladá žiadosť Lesov SR š.p., Banská Bystrica, OZ Trenčín o
súhlasné písomné stanovisko k prevodu budov, ktoré sú postavené na pozemkoch parc. č.
17272/6 a parc. č. 17272/7. Pozemky parc. č. 17272/6 a parc. č. 17272/7 sú vo vlastníctve
mesta Stará Turá.
Komisia neodporúča vydať súhlas. Komisia odporúča Lesom SR najprv vysporiadať
vlastnícke práva a následne realizovať odpredaj.
8. Žiadosť o upresnenie zmluvy
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť pána Ľubomíra Roháčka a manž. Dariny, bytom
Papraď č. 1530, Stará Turá o upresnenie vecného bremena na pozemku parc. č. 121/2 a parc. č.
17391/15.
Komisia neodporúča prijať návrh p. Roháčka. Formulácia vecného bremena v zmluve
o budúcom odpredaji pozemku bola MsZ schválená s ohľadom na inžinierske siete pre budúcu
výstavbu v lokalite Drahy.
9. Žiadosť o zriadenie vecného bremena
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť pána Stanislava Švehlu a manž. Jarmila, bytom
Hurbanova 137/16, Stará Turá o zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 776/1 z
dôvodu vybudovania inžinierskych sietí pre novostavbu rodinného domu.
Komisia odporúča zriadenie vecného bremena
10. Žiadosť o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu z pozemku
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť pani Ivany Trúsikovej, bytom Josefy Faimonové,
Brno Líšeň o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu z pozemku parc. č. 651 vo veľkosti
6456/114790, na ktorom je postavený bytový dom súp. č. 385.
Komisia odporúča odpredaj podielu v zmysle žiadosti.
11. Dodatok č. 14 k zmluve o nájme nadobecného skupinového vodovou
Majetkové oddelenie predkladá Dodatok č. 14 k zmluve o nájme nadobecného
skupinového vodovou, ktorá je uzatvorená medzi mestom Stará Turá a Trenčianskou
vodohospodárskou spoločnosťou a.s. Trenčín.
Komisia odporúča uzavretie Dodatku k nájomnej zmluve v predloženom znení.
12. Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže
Majetkové oddelenie predkladá informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaže na
odpredaj nehnuteľností nachádzajúcich sa na Ul. Družstevnej. Jednalo sa o odpredaj rodinného
domu súp. č. 431, ktorý je postavený na pozemku parc. č. 437/1 a pozemok parc. č. 438.
Obchodná verejná súťaž bola zverejnená od 1.7.2013 do 9.8.2013. Na vyhlásenú obchodnú
verejnú súťaž sa prihlásili dvaja záujemcovia.
Komisia zobrala informáciu na vedomie. Do výberovej komisie odporúča za finančnú
komisiu p. Barszcza.
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13. Prieskum bytov
Majetkové oddelenie predkladá výsledok prieskumu záujmu o nájomné byty. Po
spracovaní dotazmíkov bolo zistené, že najväčší záujem je o 2 -izbové byty – 16 záujemcov, o 3
-izbové byty – 8 záujemcov, 1 -izbové byty – 3 záujemcovia.
Komisia zobrala informáciu na vedomie.
14. Návrh na prevod správy „Multifunkčné ihrisko Ul. Dibrovova Stará Turá“
Majetkové oddelenie predkladá návrh na prevod správy zrealizovanej investičnej akcie
„Multifunkčné ihrisko Ul. Dibrovova Stará Turá“. Pôdohospodárska platobná agentúra,
Bratislava súhlasí s prevodom správy majetku zhodnoteného z nenávratného finančného
príspevku prostredníctvom projektu s kódom 2700003 a názvom „Multifunkčné ihrisko Ul.
Dibrovova Stará Turáj“ do organizácie Technické služby Stará Turá, mestská príspevková
organizáciaHusitská cesta 248/6, Stará Turá. Zároveň predkladáme návrh Dodatku č. 4 k zmluve
č. 30/maj/2011 o zverení majetku mesta Stará Turá do správy.
Komisia odporúča prevod správy na TSST v zmysle predloženého dodatku.
15. Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke
Majetkové oddelenie predkladá návrh Dodatku č. 1 k zmluve o výpožičke, ktorá je
uzatvorená medzi mestom Stará Turá a TECHNOTURom s.r.o. Stará Turá.
Komisia neodporúča predmetný majetok riešiť formou výpožičky na Technotur s.r.o.
Podľa názoru komisie sa o majetok DHZ nemá starať s.r.o. ale vhodnejšie by bolo priamo mesto
alebo občianske združenie. Komisia odporúča previesť na Technotur starostlivosť o požiarne
zbrojnice formou nájomnej zmluvy, nakoľko Technotur spravuje týmto spôsobom väčšinu
mestských nehnuteľností.
16. Žiadosť o bezodplatný prevod výmenníkovej stanice a spoluvlastníckeho podielu
mesta v bytovom dome súp. č. 193
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť vlastníkov bytov bytového domu súp. č. 193 na
ul. Dr. Úradníčka o bezodplatný prevod výmenníkovej stanice a spoluvlastníckeho podielu
mesta v bytovom dome súp. č. 193. Prevod žiadajú z dôvodu zlého stavu primárneho kanála,
ktorým je dodávané teplo. V súvislosti s uvedenou skutočnosťou prijali rozhodnutie zriadiť
vlastnú kotolňu v priestoroch VS 8.
Komisia neodporúča bezplatný prevod majetku. V prvom rade je potrebné riešiť vzniknutú
situáciu s Technoturom aj s prihliadnutím na zabezpečenie tepla pre dom č.194. Následne je
možné zvážiť odpredaj nehnuteľnosti za trhovú cenu.
17. Žiadosť o položenie káblov na pozemkoch mesta a postavenie transformačnej
stanice.
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť spoločnosti Enermont s.r.o., Bratislava o
položenie káblov na pozemkoch mesta a postavenie transformačnej stanice v prospech
Západoslovenskej distribučnej a.s. Bratislava.
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a. Enermont žiada odkúpenie časti pozemku parc. č. 1761/107 o výmere cca 35 m2 pod
transformačnú stanicu. Cenová ponuka je 10,-€/m2, prípadne cenu stanovenú znaleckým
posudkom.
b. Enermont žiada zriadenie vecného bremena na pozemkoch parc. č. 1761/108,
1761/20 a 1761/24 s možnosťou jednorázovej odplaty vo výške 3,-€/m2, prípadne výšku
odplatného vecného bremena stanovenú znaleckým posudkom.
Komisia neodporúča výstavbu trafostanice na uvedenom pozemku ale navrhuje presun do
priestorov priemyselného areálu.
18. Žiadosť o odkúpenie pozemku
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť spoločnosti AGEMA s.r.o., Stará Turá o
odkúpenie pozemku parc. č. 1093 – záhrada o celkovej výmere 445 m2. Žiadateľ žiada o
odkúpenie pozemku z dôvodu vybudovania objektu predajne farby laky s kompletným
sortimentom.
Komisia neodporúča odpredaj predmetného pozemku priamo žiadateľovi ale navrhuje
vypísanie verejnej obchodnej súťaže s cieľom výstavby objektu na predmetnom pozemku.
K bodu 18.
Komisia prerokovala predložený návrh dotácií športovým klubom. Komisia nemala
k návrhu pripomienky. Komisia odporúča vykonávať priebežnú kontrola plnenia ukazovateľov,
ktoré uviedli športové kluby v svojich žiadostiach.
K bodu 19.
Komisia prerokovala predmetné ponuky bánk na poskytnutie investičného úveru. Komisia
odporúča pokračovať v rokovaniach s cieľom zníženia rizikovej prirážky pod 1,5 % p.a. pri úvere
na 10 rokov. Taktiež by sa malo počítať s menším čerpaním úveru /čiže poplatok za nedočerpanie
úveru vo výške 0%/.
K bodu 20.
Komisia prerokovala žiadosť občanov o úpravu komunikácií v sídlisku Hurbanova. Komisia
odporúča uvedený problém riešiť v súlade s projektovou dokumentáciou a očakáva návrh TSST
ako a kedy zahájiť práce na spevnených plochách
K bodu 21.
Predseda poďakoval členom komisie a hosťom a ukončil rokovanie komisie o 22 00.
Zapísal: M. Nerád
Stará Turá 2.9.2013
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